امکان خرید متری مسکن در بازار سرمایه

شنبه  3خرداد 1399
وطنامروز شماره 2934

معاون وزیر راه و شهرسازی از تفاهم با سازمان بورس برای تامین سرمایه مستقیم بخش خصوصی در صندوق زمین و ساختمان خبر داد و گفت :چنانچه بخش
توساز بخشی از صندوقهای زمین و ساختمان را اجاره کنند ،توان تامین اعتبار صندوقها وجود دارد .محمود محمودزاده موضوع مهم
خصوصی و فعاالن صنعت ساخ 
دیگر در بازار سرمایه را ،تامین مصالح برشمرد و افزود :امکان خریدوفروش سها م مسکن که تحت عنوان خرید متری مسکن شناخته میشد در بازار سرمایه وجود دارد.

«وطن امروز» ازروندغیرشفافنقدشدنسهامعدالتتوسطبانکهایعامل گزارشمیدهد

سهام عدالت در  پستوی بانکها

وزارت اقتصاد :مشموالن میتوانند از 6خرداد با مراجعه به بانکها نسبت به فروش 30درصد از سهام عدالت اقدام کنند
سخنگویستادآزادسازیسهامعدالت :امکانفروشبهمعنایتشویق بهفروشنیست

اقتصادی

وارد بازار بورس یا فرابورس خواهند شد .در نهایت این شرکتها
نیز بدون محدودیت امکان معامله خواهند داشت.
وی اف��زود :وضعیت نماد این ش��رکتها تا حدودی ش��بیه
«ایتیاف» خواهد بود اما س��اختار حقوق��ی آنها با «»ETFها
به صورت کلی متفاوت است .به گفته فهیمی ،افرادی که روش
مستقیم را انتخاب میکنند  36شرکت سهام عدالت در سیستم
معامالتیش��ان قرار میگیرد اما افرادی که در روش غیرمستقیم
قرار میگیرند ،تنها یک شرکت سرمایهگذاری استانی در پرتفوی
آنها لحاظ میشود .سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت
گفت :این سهام از  10خرداد به بعد بر اساس شرایط بازار به صورت
یکجا یا به صورت تدریجی از طریق کارگزاری و با رعایت مصالح
مشموالن سهام عدالت به فروش خواهد رفت.
■■ورود  400هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه

مدیر تاالرهای بورس منطقهای کشور پنجشنبه هفته گذشته
در جلسه هماهنگی ایجاد یک تاالر جدید در مراغه گفت :بزودی
با آزادسازی س��هام عدالت نیاز به معامله در بازارهای منطقهای
افزایش خواهد یافت .کیوان شیخی اظهار داشت :تا  ۲ماه آینده
و با آزادس��ازی س��هام عدالت  ۴۰۰هزار میلیارد تومان وارد بازار
سرمایه میش��ود .وی افزود :در آینده نزدیک بیش از  ۸۰درصد
جامعه درگیر سهامداری خواهند شد از این رو ضروری است مردم
را با بورس آشنا کنیم.

■■آخرین مهلت انتخاب روش مدیریت سهام عدالت تا  8خرداد

گروه اقتصادی :دولت روش نقد شدن سهام عدالت را اعالم کرد و از
این پس سهامداران میتوانند با حضور در بانکها  30درصد سهام
خود را بفروشند ،البته کارشناسان به مردم پیشنهاد میکنند این
کار را انجام ندهند و منتظر باشند ارزش آنها افزایش پیدا کند .دلیل
واگذاری مدیریت سهام عدالت به بانکها ایجاد نشدن صف فروش
و کاهش ارزش آنها بود .به گزارش «وطن امروز» ،پنجشنبه هفته
گذشته روابط عمومی وزارت اقتصاد با صدور ابالغیهای ،زمانبندی
فروش سهام عدالت برای همه مشموالنی که قصد فروش قسمتی
از سهام عدالت را دارند ،اعالم کرد.
■■ 6خرداد؛ آغاز فرآیند فروش سهام عدالت

مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای ابالغیه مورخ  ۹۹/۲/9مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به مصوبه مورخ99/2/30
شورای عالی بورس طی اطالعیهای اعالم کرد :كلیه دارندگان سهام
عدالت كه قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند ،میتوانند
از روز سهشنبه مورخ  99/3/6به شعب بانكهایی كه قبال در آن
دارای حساب بانكی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان
خصوصیسازی معرفی كردهاند ،مراجعه و با تكمیل فرمهای مربوط
نسبت به تكمیل سفارش فروش  ۳۰درصد از سهام عدالت خود
و تعهدنام��ه مربوطه اقدام نمایند .این اطالعیه میافزاید :پس از
اتمام مهلت اعالم شده در سامانه سهام عدالت ( )99/3/8از تاریخ
 99/3/10بانكها از طریق كارگزاریهای خود یا كارگزاریهای
طرف قرارداد ،بتدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس
اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق ش��ده به حساب آنها واریز
خواهند كرد.
■■بانکها برنده سهام عدالت

وزارت اقتصاد در حالی نقد شدن سهام عدالت را به بانکهای
عامل سپرده که هنوز تعداد سهم و شرکتهای موجود در سبد
مشموالن مشخص نشده است .این یعنی مشموالن باید وکالت
فروش سهامی را به بانکها بدهند که هیچ اطالعی درباره جزئیات
آن ندارند.
از سوی دیگر عرضه ناگهانی سهام عدالت در بورس منجر به افت
قیمت این سهام میشود .در چنین شرایطی دالالن بازار سرمایه و
حتی شرکتهای زیرمجموعه بانکها ،اقدام به خرید این سهمها به
پایینترین قیمت میکنند .به بیان دیگر اعطای وکالت فروش به

بانکها در حالی انجام شده که همین بانکها خود یکی از طرفین
معامله هستند و سود آنها در فروش این سهام به پایینترین قیمت
ممکن به خود است .در واقع این امکان وجود دارد که بانکها به
عنوان وکیل سهامداران ،با عرضه ناگهانی این سهمها به بازار سرمایه،
صف سنگینی برای فروش این سهمها ایجاد کنند و از این طریق
قیمت این سهامها به حداقل کاهش یابد .پس از این خود بانکها
اقدام به خرید این سهمها با قیمت پایین میکنند.
مس��أله دیگر ،بیاطالعی مالک س��هام عدالت از مبلغ درآمد
فروش سهام خود است .به عبارت دیگر مالک سهام عدالت هیچ
اطالعی از درآمد حاصل از فروش سهام خود ندارد .شفاف نبودن
درآمد حاصل از فروش سهام عدالت باعث ایجاد شائبه «کماظهاری
بانکها» نسبت به درآمد حاصل از فروش این سهام میشود .در
واقع این ش��ائبه وجود دارد که ممکن است بانک این سهام را با
مبلغ مشخصی به فروش برساند اما مبلغ به مراتب کمتری را به
حساب مالک سهام واریز کند.
■■امکان فروش ،به معنای تشویق به فروش نیست

پس از این ابالغیه ،س��خنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت
جزئیات بیشتری از آزادسازی سهام عدالت را تشریح کرد.
حسین فهیمی با بیان اینکه نگهداری بلندمدت سهام عدالت
به صرفهتر از فروش آن است ،گفت :سهام عدالت برای فروختن
نیست ،بلکه برای نگهداری بلندمدت است و این امکان فروش به

معنای تشویق افراد به فروش نیست ،بلکه امکانی برای افراد است
و این مزیت فروش همیشه وجود خواهد داشت .وی با بیان اینکه
تا سقف  30درصد پرتفوی امکان سفارشگذاری وجود دارد ،گفت:
از تاریخ  10خرداد اجرای عملیات فروش از سوی کارگزاریهای
وابسته به بانکها انجام خواهد شد .بعد از چند روز که فروش از
سوی کارگزاری انجام شد ،مبلغ مربوط از طریق حساب دریافت
شده از سوی بانک در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت .سخنگوی
ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت :بر اساس دستور رئیسجمهور،
شبکه بانکی کشور هم به سازوکار فروش و عرضه سهام عدالت اضافه
شده است تا فرآیند فروش با سرعت باالیی انجام شود .این فروش
سهام با توجه به کشش بازار و منافع سهامداران انجام خواهد شد.
■■ 10میلیون نفر روش مستقیم آزادسازی را انتخاب کردهاند

فهیمی ب��ا بیان اینکه تاکنون ح��دود  10میلیون نفر روش
مستقیم آزادسازی سهام عدالت را انتخاب کردهاند ،گفت :تا روز
هشتم خردادماه وضعیت نهایی سهامداران عدالت که روش مستقیم
یا غیرمستقیم را انتخاب کردهاند مشخص خواهد شد اما باید به
این نکته توجه داشت که در نهایت افرادی که روش مستقیم را
انتخاب کردهاند ،میتوانند با مراجعه به شعب بانکی از مزیت فروش
فوری  30درصد پرتفوی سهام عدالت استفاده کنند .وی با اشاره به
تعیینتکلیف شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی گفت:
بعد از انجام فرآیند افزایش سرمایه این شرکتها به تناسب شرایط

    حتما کد بورسی دریافت کنید اما فقط غیرحضوری    

سهامداران  -چه روش مستقیم و چه روش غیرمستقیم را انتخاب کنند  -نیازمند کد بورسی هستند اما برای اخذ این کد،
فعال نیاز نیست اقدامی انجام دهند .طبق تصمیماتی که در شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار گرفته شده است،
هیچ یک از خدمات مربوط به مشموالن سهام عدالت نیاز به مراجعه حضوری نخواهد داشت .چنانچه افراد شماره تلفن همراه و
حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت سازمان خصوصیسازی ( )samanese.irوارد کرده باشند ،شرکت سپردهگذاری
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت خودکار برای همه مشموالن سهام عدالت کد بورسی صادر خواهد کرد و نیازی
به مراجعه حضوری به هیچ جایی نخواهند داشت .در واقع مشموالن سهام عدالت باید توجه داشته باشند که در این مرحله
نیازی به اخذ کد بورسی برای سهامداران وجود ندارد .افرادی که کد بورسی دارند نیز نیازی نیست در حال حاضر اقدام خاصی
انجام دهند .بعد از اتمام مهلت اعالم شده برای انتخاب روش آزادسازی ،در صورت نیاز به اقدام خاص ،از سوی مراجع ذیربط
به سهامداران اطالع داده خواهد شد .بنابراین در حال حاضر نیازی به مراجعه جهت دریافت کد بورسی نیست .بنا بر دستور
وزیر امور اقتصادی و دارایی برای همه سهامداران سهام عدالت کد بورسی صادر میشود و جزئیات آن اعالم خواهد شد.

مشموالن سهام عدالت حدود یک هفته و تا ساعت  24روز 8
خرداد فرصت دارند نحوه مدیریت سهام خود را مشخص کنند.
مشموالن باید توجه داشته باشند که در صورت انتخاب آزادسازی به
روش مستقیم ،مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم
و بدون واسطه به سهامدار سهام عدالت ،تخصیص و انتقال خواهد
یافت .به عبارت دیگر ،به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد
در شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع
واگذاری ،تعدادی از سهام ۳۶شرکت بورسی تخصیص خواهد یافت.
عالوه بر آن ،این دس��ته از مشموالن سهام عدالت ،به ازای سهام
شرکتهای غیربورسی سرمایهپذیر سهام عدالت ،سهام شرکتهای
سرمایهگذاری استانی را نیز دریافت خواهند کرد .در واقع افرادی
که روش مس��تقیم را انتخاب کردهاند ،سهام شرکتهای بورسی
تخصیص یافته روی کد بورس��ی خودشان منتقل میشود .این
افراد از بابت سهام شرکتهای غیربورسی ،سهامدار شرکتهای
سرمایهگذاری استانی هم خواهند بود.
نکته دیگر اینکه سهامداران میتوانند 2ماه پس از تاریخ انتخاب
روش مذکور با مراجعه به سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام)
به نشانی  sejam.irاز تعداد سهام تخصیص یافته نزد شرکتهای
سرمایهپذیر سهام عدالت مطلع شوند .بهرهمندی از خدمات قابل
ارائه از جمله ایجاد امکان معاملهپذیری سهام تخصیص یافته در
آینده منوط به مراجعه به س��امانه سجام ،ثبتنام و احراز هویت
غیرحضوری در مراکز تعیین شده است.
درصورت انتخاب آزادس��ازی به روش غیرمستقیم ،مالکیت و
مدیریت سهام عدالت ،از طریق شرکتهای سرمایهگذاری استانی
ساماندهی خواهد شد و سهامدار حق انتقال به غیر و دخل و تصرف
در آن را نخواهد داشت .در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به
سهامدار بر اساس نحوه عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری استانی
تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد .با این تفویض اختیار ،سهام
شرکتهای ذیل سهام عدالت متعلق به سهامدار توسط شرکتهای
سرمایهگذاری استانی مدیریت خواهد شد.
افرادی که روش غیرمس��تقیم را انتخاب میکنند ،سهامدار
ش��رکتهای س��رمایهگذاری اس��تانی خواهند بود .قرار اس��ت
شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بازار سرمایه پذیرش شوند و
سهام این شرکتها مورد خرید و فروش واقع شود .بنابراین این افراد
میتوانند نسبت به فروش سهام خود در شرکتهای سرمایهگذاری
استانی اقدام کنند.
درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که در روش غیرمستقیم
شرکتهای استانی دارایی سهامدار را حفظ کرده و افزایش دهند،
باید گفت این موضوع به نحوه عملکرد و میزان موفقیت یا عدم
موفقیت مدیران شرکتهای سرمایهگذاری در مدیریت داراییهای
تخصیص یافته بستگی دارد.

گزارش«وطنامروز»ازنوساناتقیمتارزوطالدرهفتهگذشته

همکاریکانونصرافانبابانکمرکزیبرایکنترلقیمتارز
بازارمتشکلارزیمنتفیشد
گروه اقتصادی :قیمت دالر برای اولین بار
بازار
در س��ال  99به مرز  18هزار تومان رسید؛
شرایطی که آن را رئیسکل بانک مرکزی غیرعادی اما بهتر
از سال  97دانست .به صورت موازی اما بازار سرمایه جز یک
روز در تمام روزهای هفته گذشته شرایط بدی را تجربه کرد و
شاخصهای آن قرمز بود .به گزارش «وطن امروز» ،با فروکش
کردن موج اولیه شیوع کرونا بار دیگر رونق به بازار طال ،ارز و
مسکن بازگشته است؛ رونقی که با افزایش تقاضای مهارشده
توس��ط کرونا در ماههای گذش��ته همراه شده و قیمتها را
افزایش داده است.
■■زمانی که بورس سقوط میکند ارز صعودی میشود

محمود بهمنی ،رئیس کل اسبق بانک مرکزی بر موضوع
صعود قیمت ارز به هنگام س��قوط بورس صحه گذاش��ت و
اظهار داش��ت :عامل اصلیای که در افزایش قیمتها نقش
دارد ،نقدینگی است که نباید از آن غافل شویم .نقدینگی ما
در 2ماه گذشته حدود  ۴۰۰هزار میلیارد افزایش داشته و از
حدود  ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان در حوالی عید نوروز به ۲۴۰۰
هزار میلیارد تومان رسیده است .وی افزود :این پول اگر کنترل
و نظارت نشود و به بخش تولید نرود ،طبیعی است به بخش
سفتهبازی وارد خواهد شد .سرمایهگذار زمانی که ببیند سود
بانکی کاهش یافته و به  ۱۵درصد رسیده و تورم هم باالی
 30-40درصد اس��ت ،س��رمایهاش را وارد بورس ،ارز ،سکه،
خودرو و ...میکند .عامل اصلی اینها نقدینگی لجامگسیخته
است .یعنی نقدینگیای که باید به سمت تولید هدایت شود و
عرضه را باال ببرد و قیمت را پایین بیاورد ،به سمت ارز ،طال و...
رفته است .وی درباره سقوط بورس در روزهای گذشته گفت:
شما دیدید نقدینگیای که وارد بورس شد ،از حد ظرفیت بازار
خارج و سرریز شد .بورس باید ظرفیت باالیی داشته باشد که
کشش این میزان نقدینگی را داشته باشد .بهمنی پیرامون
ارتباط س��قوط بورس در روزهای اخیر و افزایش نرخ ارز در
همین بازه زمانی اظهار داشت :بازارها همه با هم ارتباط دارند.
زمانی که بورس پایین میآید ،نقدینگی به بازار ارز سوق پیدا
میکند .این نقدینگی که وارد بورس شده ،اگر بتواند تولید
را رونق دهد (مانند عرضههای اولیه که به افزایش س��رمایه

عرضه  2صندوق  ETFدیگر
در تیر و مرداد

در حالی که مهلت ثبتنام در صندوق دارا یکم ساعت ۲۴
پنجشنبه به اتمام رسید ،معاون وزیر اقتصاد گفت 2 :صندوق
دیگر را تیر و مرداد عرضه میکنیم و مردم میتوانند آنها را
پذیرهنویسی کنند .عباس معمارنژاد گفت :پس از یک ماه از
ق دارا یکم یعنی از اول تیر امسال،
پایان پذیرهنویسی صندو 
امکان معامله واحدهای سرمایهگذاری این صندوق در بازار
سرمایه فراهم میشود و هیچ محدودیتی برای خرید یا فروش
این واحدها وجود نخواهد داشت .به گفته معاون امور بانکی
و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی تا شب پنجشنبه گذشته
بیش از  3میلیون نفر در صندوقدارا یکم پذیرهنویسی کردند
که فقط یک میلیون نفر کد بورس��ی داش��تند و فعال بازار
سرمایه بودند؛ یعنی بیش از  2میلیون نفر از مردم غیرفعال
در بورس وارد این بازار شدند .بنابراین ضریب نفوذ بازار سرمایه
افزایش یافته است .وی ادامه داد :میزان تخفیفی که دولت
ب��رای عرضه این صندوقها در نظر گرفته ،به جذابیت این
صندوقها افزوده است .معمارنژاد افزود :صندوق واسطهگری
مالی «دارا یکم» همین االن  65درصد بازدهی دارد؛ یعنی
هر  10هزار تومان این صندوق به قیمتهای دیروز بورس،
 16هزار و  500تومان ارزش دارد .معاون امور بانکی و بیمه
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد :برای این صندوق،
بازارگردانی در نظر گرفته ش��ده است یعنی اگر مردم برای
ف��روش مراجعه کنند ،خود این صندوق میتواند از آنها در
کوتاهمدت خریداری کند و پس از مناس��ب شدن بازار ،به
فروش برساند و این موضوع قابلیت نقدشوندگی را افزایش و
خطر را برای پذیرهنویسها کاهش میدهد.

جزئیات سازوکار مالیاتستانی
از امالک لوکس و خانههای خالی

معاون فنی و حقوقی سازمان مالیاتی با اشاره به دستور کار
وصول مالیات هوشمند در بازار مسکن ،سازوکار مالیاتستانی
از امالک لوکس و خانههای خالی را تش��ریح کرد .محمود
علیزاده در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به  2برنامه پیش روی
سازمان مالیاتی که نتایج تنظیمکننده جدی در بازار مسکن
خواهد داش��ت ،گفت :بر اس��اس قانون بودجه سال 1399
دریافت مالیات از امالک لوکس باالی  10میلیارد تومان و
همچنین خودروهای لوکس با ارزش بیش از  700میلیون
تومان در دستور کار قرار خواهد گرفت .به گفته معاون سازمان
مالیاتی ،اگر قیمت امالک افزایش یابد ،به همان نسبت مالیات
بیشتری باید پرداختشود .علیزاده با بیان اینکه ،دستورالعمل
نحوه رسیدگی و چگونگی مالیاتستانی از خانههای خالی با
همکاری شهرداری و وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد
شد ،گفت :مودیانی که دارای خانه خالی هستند تا دیماه
سال جاری فرصت دارند اطالعات الزم از قبیل ارزش ملک
و ...را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند در غیر این صورت
برگه مطالبه مالیات برای آنها صادر خواهد شد.

عرضه  25هزار خودرو در عید فطر

نشست کمیته خودرو با حضور سرپرست وزارت صنعت
با محوریت فروش خودروس��ازان در عید سعید فطر برگزار
شد .نشست کمیته خودرو با حضور حسین مدرسخیابانی،
سرپرس��ت وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مدیران عامل
ایرانخودرو و سایپا با دستورالعمل فروش محصوالت این دو
گروه خودروس��ازی در ایام عید سعید فطر آغاز شد .در این
جلسه مباحث مرتبط با فروش خودرو ،افزایش تولید خودرو
و به کارگیری شیوههای ویژه فروش به منظور کاهش حضور
دالالن در بازار خودرو مطرح شد .یکی از مسائل مورد بحث
در جلسه دیروز کمیته خودرو ،عرضه  25هزار دستگاه انواع
خودرو همزمان با ایام عید س��عید فطر است که این اقدام
میتواند بر کاهش قیمت خودرو در بازار و کاهش داللبازی
اثرگذار باشد.

خسارت کرونا به جهان
حداقل  3/2تریلیون دالر

دالر  روی دست بورس زد

شرکتها میانجامد) ،خوب است ولی این سهامی که دست
به دست بین مردم خرید و فروش میشود که به سمت تولید
نمیرود ،اگرنه بورس بهترین بازار است ،زیرا دارای شفافیت
و قیمتها مشخص است و ارزشهای واقعی تعیین میشود.
در همی��ن حال ،نماین��دگان کانون صراف��ان ایران در
جلس��های با بانک مرکزی بر همکاری هرچه بیشتر با بانک
مرکزی تاکید کردند .مهمترین تصمیمات گرفته شده در این
جلسات عبارتند از:
 -۱همکاری مستقیم بانک مرکزی با صرافیهای رسمی برای
تقویت چرخه خدماترسانی در سامانه نیما و حضور بیشاز
پیش برای پاسخگویی به خریداران ارز در سامانه نیما
 -۲اس��تفاده از ظرفیت شبکه رسمی صرافان سراسر کشور
جهت تنوعبخشی در ارسال حوالجات و ارائه خدمات ارزی
 -۳اعالم کانون صرافان ب ه عنوان تنها تشکل رسمی حوزه ارز
در بخش خصوصی به هموطنان
 -۴فرهنگسازی و اطالعرسانی به عموم مردم جهت عدم
حضور در بازار ملتهب
 -۵استفاده از خدمات نوین در تمام صرافیهای مجاز برای
افزایش تنوع ،سرعت ارائه خدمات و کاهش زمان مراجعه به
صرافی با توجه به شیوع ویروس کرونا
 -۶افزایش ارتباط تنگاتن��گ صادرکنندگان و صرافیهای
مجاز برای روانسازی چرخه تبادالت ارزی در نقل و انتقاالت
ارز توسط شبکه کارگزاری صرافیها در سراسر دنیا و تسریع
بازگشت ارزهای صادراتی
 -۷پیشنهاد استفاده از ارزهای دیجیتال برای افزایش توان
تبادالتی در چرخه بازگشت ارز و تسهیل تبادالت ارز
-۸تالش برای شناس��اندن و معرفی کانالها و وبسایتهای
غیررس��می که با برهم زدن آرامش روانی س��عی در ایجاد
نوسان در بازار ارز دارند.
این جلس��ه و تصمیم��ات احصا ش��ده در آن را میتوان
پایان تلخ ایجاد بازار متشکل ارزی خواند؛ بازاری که قرار بود
بهمنماه سال  97ایجاد شود و ارتباطی مستقیم بین بازار ساز
و فروشندگان و خریدار ایجاد کند.
به نظر میرس��د بانک مرکزی همین شیوه تزریق ارز در

اخبار

مرکز مطالعات ریسک دانشگاه کمبریج از احتمال خسارت
 ۸۲تریلیون دالری کرونا به اقتصاد جهانی طی  5سال آینده
خبر داد .آنطور که فاکسبیزینس گزارش داد ،به نظر میرسد
پیامدهای ویروس کرونا روی اقتصاد جهانی تنها محدود به
ماههای پیش رو نخواهد بود و در س��ناریوهای بدبینانهتر،
رکود اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس میتواند تا سالها
همراه کشورها باشد .مرکز مطالعات ریسک دانشگاه آکسفورد
با مدلسنجی سناریوهای مختلف دریافته است در نتیجه
شیوع کرونا و بسته به شرایط مختلف ،اقتصاد جهانی طی
 5سال آینده بین  3/2تا  ۸۲تریلیون دالر خسارت متحمل
خواهد ش��د .برای درک بزرگی این مبلغ کافی است بدانید
مجموع تولید ناخالص داخلی  5کشور بزرگ جهان در سال
 ۲۰۱۹حدود  ۷۰تریلیون دالر بوده است .به گفته این مرکز،
در محتملترین سناریو اقتصاد جهانی تا  5سا ل آینده 26/8
تریلیون دالر (معادل  5/3درصد کل تولید ناخالص داخلی
جهان در بازه زمانی فوق) خسارت خواهد دید .آمریکا یکی از
بزرگترین قربانیان شیوع این ویروس از نظر اقتصادی خواهد
بود تا جایی که اقتصاد این کشور در سناریوی خوشبینانه
 ۵۵۰میلیارد دالر و در سناریو بدبینانه  19/9تریلیون دالر
خسارت خواهد دید.

خرید اعتباری با طرح «آیندهداران»

صرافیهای رسمی را میخواهد ادامه دهد؛ روشی که به اعتقاد
اکثر کارشناسان بس��یار رانتزا و بستری برای سوءاستفاده
صرافیهاست.
■■نرخهای فعلی بازار طبیعی نیست

گرانیهای اخیر ارز رئیس کل بانک مرکزی را به صداوسیما
کشاند .عبدالناصر همتی با بیان اینکه نمیخواهیم در نرخ ارز
دخالت کنیم ،گفت :نرخهای فعلی بازار طبیعی نیست .وی
در خبر  ۲۱ش��بکه یک با بیان اینکه از اسفندماه تاکنون 3
اتفاق رخ داد ،گفت :اول تحریمها و فشار حداکثری و تحت

تأثیر قرار دادن راههای ورود پول و فروش نفت ایران بود اما
 2اتفاق مهم دیگر یعنی شیوع کرونا و سقوط شدید قیمت
نفت در اسفند و فروردینماه موجب شد در صادرات و ورود ارز
اختالل رخ دهد .رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخهای
فعلی بازار طبیعی نیست ،افزود :نرخهای پیش از اسفندماه،
نرخهایی بود که اقتصاد کش��ور بر اساس آن پیش میرفت
اما بعضی شایعات و جوسازیها و تخمینها درباره نرخ تورم
سال جاری ،باعث شد التهاب در بازارها تشدید شود اما این
موارد قابل مدیریت است و حتما نرخ فعلی تعدیل خواهد شد.

هم��ه مش��تریان بانک آینده ک��ه دارای یک��ی از انواع
سپردههای قرضالحس��نه (جاری و پسانداز) ،سپردههای
بلندمدت ش��تاب و آیندهس��از باش��ند ،میتوانن��د از اول
خردادماه امس��ال با ثبتنام در س��امانه پیشخوان مجازی
( )abplus.irیا مراجعه به ش��عب بانک آینده ،بر اس��اس
موجودی حساب انتخابی ،اعتباری بین ( 10ده) میلیون ریال
تا ( 50پنجاه) میلیون ریال دریافت کرده و با مراجعه حضوری
به فروشگاههای ایرانمال که دارای نشان«آیندهداران» هستند
از مزایای این طرح بهرهمند شوند .زمان پرداخت این طرح،
 3ماه بعد از خرید است؛ این اعتبار بهصورت قرضالحسنه
بوده ،هیچگونه هزینهای بابت دیرکرد پرداخت به حس��اب
مشتری منظور نمیشود .این در حالی است که مشتری از
ابتدای ثبت درخواست ،امکان پرداخت یکباره مبلغ خرید،
لغو اعتبار دریافتشده و انصراف از مشارکت در طرح را دارد.
گفتنی است خرید مازاد بر اعتبار ثبت شده مشتری از
کارتهای دیگر او ،به طور نقدی کسر میشود.

